Številka:
Datum:

061-5/2015/2 (2100)
29. 6. 2015

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu

Zadeva:

PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV PRI
IZVAJANJU VIDEONADZORA NA JAVNIH POVRŠINAH V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO.

Namen:

Obravnava in sprejem.

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 94/2007).
Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013 in
18/2015).

Pripravljavec gradiva: Občinski inšpektorat Mestne občine Novo mesto.
Poročevalec:

Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ.

Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepov:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in
sprejel predlog Pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri
izvajanju videonadzora na javnih površinah v Mestni občini
Novo mesto.

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

PRILOGE:
1. obrazložitev pripravljavca,
2. predlog Pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih
površinah v Mestni občini Novo mesto.

Številka:
Datum:

061-5/2015/1 (2100)
29. 6. 2015

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu

ZADEVA:

PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU
VIDEONADZORA NA JAVNIH POVRŠINAH V MESTNI OBČINI NOVO
MESTO.

PREDMET:

OBRAVNAVA IN SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU.

1. UVOD
Predstavniki Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in njegova delovna telesa so že v
preteklem mandatu večkrat predlagali, da se glede na vse pogostejše in ponavljajoče pojave
fizičnega nasilja in ogrožanja med mladimi v Mestni občini Novo mesto, preuči in sprejme
ukrepe za preprečevanje in omejevanje fizičnega nasilja med mladimi s preventivnimi ukrepi,
z okrepitvijo delovanja mestnega redarstva, z okrepljenim nadzorom policije ter z možnostjo
uvedbe video nadzora na kritičnih točkah.
2. OBRAZLOŽITEV
Navkljub statističnim kazalnikom, da je v Novem mestu najmanj kršitev z elementi nasilja,
vandalizma in kršitev na javnih mestih, se soočamo z nekaj območij, ki so varnostno
obremenjena. Ta mesta so predvsem območje glavne avtobusne postaje v Novem mestu,
okolica oziroma dostop do Šolskega centra Novo mesto, območje Glavnega trga, Marofa,
Šanc, Novega trga ter parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine.
Mestno redarstvo in policija skladno s svojimi pristojnostmi in zmožnostmi izvajata poostren
nadzor na omenjenih predelih. V času njihove prisotnosti se občutek varnosti zagotovo
poveča, saj se kršitve javnega reda in miru ne dogajajo, kaj šele, da bi se dogajalo fizično
nasilje, vandalizem ipd. A stalno prisotnost pooblaščenih uradnih oseb, ki bi edina
zagotavljala popolno varnost in dobro počutje naših občanov in obiskovalcev, ne moreta
zagotavljati.
Občinska uprava Mestne občine Novo mesto se je zato odločila, da bo zaradi zagotavljanja
varnosti ljudi in njihovega premoženja, na določenih javnih površinah vzpostavila
videonadzor. To seveda ne pomeni, da nadaljnje fizične prisotnosti občinskih redarjev
oziroma policistov ne bo. Ti bodo še vedno izvajali nadzore, a na podlagi preteklih analiz je
bilo ugotovljeno, da so se različni incidenti dogajali v času, ko ni bilo fizičnega nadzora ter

predvsem v času, ko se je ta izvajal pomanjkljivo (pozno popoldne, zvečer, v času med
vikendom ipd.). S tem bo še dodatno pripomogla k učinkovitejšemu varovanju v Mestni občini
Novo mesto, tako da Novo mesto še naprej ostane varno mesto.
Predlog Pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih
površinah v Mestni občini Novo mesto je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007) ter smernic za izvajanje videonadzora,
ki jih je na svoji spletni strani podal Informacijski pooblaščenec. Drugi odstavek 25. člena
ZVOP-1-UPB1 namreč določa, da upravljavci osebnih podatkov v svojih aktih predpišejo
postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določijo osebe, ki so odgovorne za
določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela
obdelujejo določene osebne podatke.
3. VPLIV NA PRORAČUN MESTNE OBČINE NOVO MESTO
S sprejetjem pravilnika ne bodo nastali stroški, ki bi predstavljali vpliv na proračun Mestne
občine Novo mesto, bodo pa izpolnjeni pogoji za vzpostavitev videonadzora na določenih
območjih.
4. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel Pravilnik o
varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Mestni
občini Novo mesto.

Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

Mag. Janez ZORE,
VODJA OBČINSKEGA INŠPEKTORATA

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Priloga:
1. predlog Pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v
Mestni občini Novo mesto.
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PREDLOG
Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 94/2007) ter na podlagi 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 7/2013 in 18/2015) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne,
9. 7. 2015 sprejel naslednji

PRAVILNIK
o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah
v Mestni občini Novo mesto
1. člen
Na javnih površinah v mestni občini Novo mesto, ki jih določi župan s sklepom, se uvaja
videonadzor zaradi izboljšave varnosti ljudi in njihovega premoženja.
Namena iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi.
Videonadzor se lahko izvaja le pod pogoji in z omejitvami, določenimi v Zakonu o varstvu
osebnih podatkov in v tem pravilniku.
2. člen
Kamere, ki se nahajajo na lokacijah, določene v sklepu iz prvega člena tega pravilnika,
morajo biti postavljene tako, da ne snemajo vhodov v stanovanjske in poslovne zgradbe brez
predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov oziroma stanovalcev in tako ne kršijo pravice do
zasebnosti.
Videonadzorni sistem mora biti fizično tako zavarovan, da je onemogočen dostop
nepooblaščenim osebam.
3. člen
Zbirka osebnih podatkov videonadzora vsebuje:
- slikovni posnetek oseb,
- datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja,
- čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
4. člen
Videoposnetki se tekoče avtomatsko brišejo oziroma se izbrišejo najkasneje v tridesetih
dneh od nastanka.
Videoposnetki dogodkov, zaradi katerih je uveden kazenski postopek ali postopek o
prekršku, se predajo policiji.
5. člen
Videoposnetke spremljajo na ekranu ali jih kasneje pregledujejo ter vodijo evidenco
videonadzornega sistema uslužbenci oziroma osebe, ki jih s pisnim pooblastilom določi
župan ali pogodbeni obdelovalec skladno s pogodbo.
Upravljavec videonadzora vodi evidenco oziroma poseben dnevnik dela videonadzornega
sistema, iz katerega je mogoče kasneje ugotoviti, kdaj so bili posamezni osebni podatki iz
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evidence videonadzornega sistema uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in
sicer za obdobje, ko je možno zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega
posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.
Za evidenco videonadzornega sistema se vzpostavi katalog zbirke osebnih podatkov, ki se
ga pošlje informacijskemu pooblaščencu.
6. člen
Obvestilo o tem, da se izvaja videonadzor, mora biti vidno in razločno nameščeno na način,
ki omogoča posamezniku, da se seznani z njim najpozneje v trenutku, ko se nad njim začne
izvajati videonadzor in vsebuje naslednje informacije:
- da se na določeni javni površini izvaja videonadzor,
- naziv izvajalca videonadzora,
- telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki
iz videonadzornega sistema.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora biti v primerni velikosti in barvi glede na velikost
območja, ki se snema.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Številka:

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN
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